2 puslapis
Kauno jaunimo golfo klubas "Svingas"
(Paregkejo pavadinimas)

Didelio sportinio meistritkumo pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Vaiku golfo stovyklq ir vat-4N organizavimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
Projektas bus igyvendintas 2017 m. bir2elio men - 2017 m. rugpjUeio men.

2.3. Projekto tikslas
Siekti suorganizuoti aukgto lygio golfo stovykla vaikams, kuri prisidetu prie vaikq ugdymo ir fizinio aktyvurno bei
padetq gerinti golfo igadlius ir taip spar6iau tobuleti.

2.4. Projekto uidaviniai
Vaikq vasaros atostogq metu suorganizuoti 4 (vienos savaites trukmes) stovyklas.

Suorganizuoti dvejas vaiku golfo variybas skirtinguose golfo klubuose

Lietuvoje;

Pasikviesti stovykla profesionalius golfo trenerius ig u2sienio, kurie perteikty naujausius golfo treniruodiu metodus
vaikams ir taip butt, skatinamas greitesnis jq tobulojimas.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Siekiant skatinti vaiku fizinl alctyvuma ir praturtinti jq laisvalaikio u2imtumq vasaros atosrogu metu, planuojama
suorganizuoti keturias vienos savaites trukmes vaikq stovklas golfo klubuose, kur vaiku mokymui ir golfo
tobulinimui butt, pasikviesti savo srities profesionalai ig u2sienio. Jie treniruotq vaikus ir taip prisidetti prie efektyvesnio
ir greitesnio jq 2aidimo tobulejimo, siekiant aukgtesniq sportiniq rezultatu ateityje.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Vaikai ir jaunimas (nuo 5 m. iki 18 m.), kurie nori pradeti Iaisti bei jau laidtiantys golfs.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Bus siekiama suorganizuoti 4 vaiktgjaunimo stovyklas, kuriq kiekvienoje dalyvautu min. po 10 vaiku. Stovykloje vaikus
mokytu profesionalus golfo treneriai ig u2sienio, kurie ne tik perteikt4 golfo taidimo subtilybes, tadiau ir mokintu golfo
etiketo, golfo taisykliq. Vasaros stovyklos metu sukauptas 2inias ir igmoktas pamokas, vaikai pademonstruotu voliau
organizuojamuose dviejuose turnyruose kuriq kiekviena tikimasi pritraukti po 20-30 taideju.

2.8. Projekto testinumas
Ateityje planuojama organizuoti vaiku vasaros stovyklas u2sienyje, kur golfo populiarumas yra lymiai didesnis. Tai

leistu vaikams ne tik susirasti bendramindiu, tgiau ir gauti didesnos motyvacijos treniruotis.

Viso projekto suma (Eur):

20.820,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

5.060,00

